
 

26/2021. (III.29.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi 

közbeszerzési tervét elfogadja. 

A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

polgármester 

Határidő: 2021.március 31. 

Farkasgyepű, 2021.március 29. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

27/2021. (III.29.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 

szerint elfogadja Farkasgyepű Község Önkormányzat Közösségi Színtér 2021.évi 

éves szolgáltatási tervét.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: folyamatos 2021.december 31-ig 

Farkasgyepű, 2021.március 29. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

28/2021. (III.29.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.évi költségvetése 

terhére a 2021.évi települési virágosítás költségeire legfeljebb 500.000,-Ft, azaz 

ötszázezer forint összeget költ.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: folyamatos 2021.december 31-ig 

 

Farkasgyepű, 2021.március 29. 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

29/2021. (III.29.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű településen 

lomtalanítást szervez, melynek költségeit legfeljebb 500.000,-Ft, azaz ötszázezer 

forint erejéig 2021. évi költségvetéséből fedezi. 

A lomok elszállításának tervezett időpontja: 2021. május 3. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

különösen az elszállítás megszervezésére és a lakosság tájékoztatására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2021.május 3. 

Farkasgyepű, 2021.március 29. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

30/2021. (III.29.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű községi 

zöldterületek karbantartására –tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adta- 

Kocsis László egyéni vállalkozóval (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 74.) köt 

szerződést.  

A képviselő-testület a kaszálási, fűnyírási feladatok költségét teljesítésigazolást 

követően 2021.évi költségvetésből fedezi.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és egyben a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkasgyepű, 2021.március 29. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

31/2021. (III.29.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre jelöli a tulajdonában 

lévő Farkasgyepű belterület 240/26 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 974 m2 

nagyságú ingatlant 1/1 részben Puskás Ágnes 8200 Veszprém, Aulich Lajos u. 21/b 3/13.szám 

alatti lakos részére. 

Az ingatlan vételárát a képviselő-testület 1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 

összegben állapítja meg, mely összeget vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Takarékbanknál vezetett 73600015-15569482 számú 

költségvetési számlájára megfizetni. 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától 

számított 5 éven belül az ingatlan megvásárlója az építési telket és azt telekalakítási eljárás 

lefolyatása nélkül (különösen telekegyesítés) családi házzal beépítse, illetőleg arra a 

használatbavételi engedélyt megkérje. 

A beépítési kötelezettség biztosítására a Képviselő-testület elrendeli, hogy az ingatlan-

nyilvántartásban az Önkormányzat javára elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre. 

Amennyiben a tulajdonos a jelölt határidőre nem tesz eleget a beépítési kötelezettségnek, az 

az adásvételi szerződés felbontását eredményezi.  

Amennyiben az adásvételi szerződés a tulajdonos érdekkörében felmerülő ok miatt felbontásra 

kerül, úgy felek a visszavásárlási árat az eredeti vételár 50 %-ában állapítják meg.   

A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával dr. Herczeg Attila 

(8200 Veszprém, Horgos u. 8.) ügyvédet bízza meg.  

Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját vevők kötelesek megfizetni.  

Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra kerül az 

ügyvédi munkadíj megfizetésére az ingatlan tulajdonosa köteles. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és egyben 

felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2021.április 30. 

Farkasgyepű, 2021.március 29. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

32/2021. (III.29.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre jelöli a tulajdonában 

lévő Farkasgyepű belterület 240/27 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 976 m2 

nagyságú ingatlant 1/1 részben Kucsák Béla 8200 Veszprém, Láhner György u. 2/2. B LPH. 

FSZ 2/A.szám alatti lakos részére. 

Az ingatlan vételárát a képviselő-testület 1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 

összegben állapítja meg, mely összeget vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Takarékbanknál vezetett 73600015-15569482 számú 

költségvetési számlájára megfizetni. 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától 

számított 5 éven belül az ingatlan megvásárlója az építési telket és azt telekalakítási eljárás 

lefolyatása nélkül (különösen telekegyesítés) családi házzal beépítse, illetőleg arra a 

használatbavételi engedélyt megkérje. 

A beépítési kötelezettség biztosítására a Képviselő-testület elrendeli, hogy az ingatlan-

nyilvántartásban az Önkormányzat javára elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre. 

Amennyiben a tulajdonos a jelölt határidőre nem tesz eleget a beépítési kötelezettségnek, az 

az adásvételi szerződés felbontását eredményezi.  

Amennyiben az adásvételi szerződés a tulajdonos érdekkörében felmerülő ok miatt felbontásra 

kerül, úgy felek a visszavásárlási árat az eredeti vételár 50 %-ában állapítják meg.   

A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával dr. Herczeg Attila 

(8200 Veszprém, Horgos u. 8.) ügyvédet bízza meg.  

Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját vevők kötelesek megfizetni.  

Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra kerül az 

ügyvédi munkadíj megfizetésére az ingatlan tulajdonosa köteles. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és egyben 

felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: 2021.április 30. 

Farkasgyepű, 2021.március 29. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

           

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

33/2021. (III.29.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43/A.§-a alapján a jelen határozat mellékletét 

képező rendeletmódosítás szerint megkezdi a Településkép védelméről szóló 7/2019. 

(VIII.9.) önkormányzati rendelete módosításának véleményeztetését. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert az véleményeztetési eljárás lefolytatására és 

a beérkezett vélemények képviselő-testület elé terjesztésére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Farkasgyepű, 2021.március 29. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

34/2021. (III.29.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkasgyepű településen 

található közterületi játszótér elhasználódott csúszdájának cseréje érdekében megrendel 

a Biba 2000 Kft. gazdasági társaságtól (8400 Ajka, Gyár u. 37.) 1 db 3m-es 140 cm 

induló magasságú csúszdalapot és annak telepítését.  

A játszótéri eszköz telepítéssel együtt számolt bruttó 237 838,-Ft, azaz bruttó 

kettőszázharminchétezer-nyolcszázharmincnyolc forint költségét a képviselő-testület 

2021.évi költségvetéséből fedezi.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, különösen a termék és szolgáltatás megrendelésére.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Farkasgyepű, 2021.március 29. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

          

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

35/2021. (III.29.) számú Kt.határozat 

Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Farkasgyepű Község Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:  

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a „Veszprém-

Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális 

együttműködéshez, amely célja a programban biztosított pályázati lehetőségeken való 

részvétel, a programokhoz való csatlakozás feltételeinek biztosítása.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozás érdekében a 

Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8200 

Veszprém, Óváros tér 9.) és a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvánnyal 

(székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kötenedő, jelen határozat mellékletét képező 

háromoldalú együttműködési megállapodás képviselő-testület nevében történő 

aláírására.  

Felelős: Takácsné Légrádi Edina  

  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Farkasgyepű, 2021.március 29. 

 

 Takácsné Légrádi Edina  

 polgármester 

          

 

 

 

 

 

 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B202902A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


 

 


